TADI DAMAĞINDA KARADENİZ YAYLALAR BATUM TURU
Batum Turu Dahil
İstanbul, Düzce, Sakarya , Ankara’ dan Hareket ile
4 gece 5 gün (3 gece otel konaklamalı)
26 Mart tarihi itibari ile Her Salı ve 19 Nisan / 12 Temmuz/ 29 Ağustos /25 Ekim Hareket

1.GÜN: İstanbul Hareket
Araç Hareket Noktaları ve Saatleri
20:00 İncirli Doğtaş Mobilya Önü
20:30 Mecidiyeköy Doğtaş Mobilya Önü
21:00 Kadıköy Evlendirme Dairesi Önü
21:25 Kartal Köprüsü Altı
22:15 İzmit Halk Evi Karşısı Otobüs Durağı
23:59 Kaynaşlı Türsan Park Tesisi
03:30 ANKAmall Alışveriş Merkezi Önü

hareket ile İzmit-Bolu-Ankara Merzifon üzerinden Samsun’a varış.
2.Gün: Samsun Bandırma Vapuru-İlk Adım Anıtı-Gazi Müzesi-Boztepe
İlk olarak extra serpme kahvaltı alacağımız restorana geçiyoruz. Kahvaltı sonrası İlk olarak Mustafa
Kemal ATATÜRK' ün milli mücadeleyi başlatmak için 19 Mayıs 1919 'da 18 arkadaşıyla birlikte
Samsun'a geldikleri vapur olan Bandırma Vapuru' nu ziyaret ediyoruz. Samsun Belediye Park'ında
Samsun'un simgesi haline gelmiş, Mustafa Kemal ATATÜRK' ün şehre ilk çıktığı noktaya dikilen
Avusturalya’lı Heykeltraş Heinrich Krippel tarafından yapılan Atatürk Onur Anıtı'nı ziyaret ediyoruz.
Mustafa Kemal ATATÜRK' ün Samsun'a geldiğinde kaldığı otel olan Mantıka Palace(Gazi Müzesi)'ı
ziyaret edip daha sonra Terme’ye hareket meşhur Samsun Pidesi’ ni tattıktan sonra Ordu Boztepe’ye
hareket. Şehrin İncisi, 485 Metre yükseklikteki Boztepe’ye çıkıp şehrin manzarası eşliğinde
kahvelerimizi yudumluyoruz. Kahve molamızın ardından otelimize hareket akşam yemeği ve
konaklama otelimizde.
Konaklama: Hüseyin Otel,Serenti Otel,Amazon Aretros Otel, Yalçın Otel , Balıktaşı Otel vb.
3.GÜN: Giresun-Ayasofya Kilisesi-Atatürk Köşkü-Uzungöl-Karaster
Sabah otelde alacağımız kahvaltı sonrası hareket ile Panoramik olarak Giresun Kalesini görerek çay
alışverişimiz için Trebolu çay evine hareket ediyoruz. Anlatım eşliğinde çay alışverişimizi tamamladıktan
sonra Trabzon’daki gezimize ilk olarak Kommenos Ailesi tarafından inşa edilen ve günümüzde camii olarak
kullanılan Ayasofya Kilisesi ile başlıyoruz. Öğle yemeği için Akçaabat köfte menümüzü aldıktan sonra Rum
Ermeni taş işçiliğinin en güzel örneğini görebileceğimiz Soğuk Su mevkiindeki Atatürk Köşkü’nü ziyaret
ediyoruz. Ziyaretlerimizin sonunda Trabzon’un ünlü telkâri sanatını görebileceğimiz yöreye özgü takı ve ev
ürünlerini en çarpıcı dizaynı ve tasarımıyla sunan Saray Gümüş Atölyesinde alışveriş molası veriyoruz.
Alışveriş sonrası Of –Çaykara –Taşkıran güzergâhından Uzungöl’ e ulaşıyoruz. Uzungöl' de yolun her iki
tarafını kaplayan yeşile doyacağınız asma köprüleri sakin akan gölün verdiği huzur ile yürüyüş yapabilir
yöresel lezzetleri tadabilirsiniz. Dileyen

misafirlerimiz burada Lustra ve Karaster turuna katılabilirler. Uzungöl gezisinin ardından otelimize
hareket akşam yemeği ve konaklama otelimizde.
Konaklama: Arsen Otel,Demir Grand,Yayla Otel Vb.
4.Gün: Ayder-Rize-Zilkale-Fırtına Vadisi
Sabah otelde alacağımız kahvaltı sonrası hareket ile Rize ye özgü Rize bezi alışverişi için Zaimoğlu Rize
bezlerini ziyaret ediyoruz alışveriş sonrası ayder yaylasına hareket ayder sizler için 2 tur alternatifimiz
bulunmaktadır. (Turlarımıza katılmayacak olan misafirlerimiz için Çamlıhemşin'de serbest zaman
verilecektir). Bu programlarımızın ardından yaylaların sultanı Ayder Yaylası’na hareket ediyoruz. 2010
yılında Berlin Uluslararası Film Festivali'nde ülkemize “Altın Ayı” ödülünü getirmeyi başaran “Bal”
filminin çekimlerinin gerçekleştiği 1350 metre yükseklikte bulunan zengin bitki örtüsü ve kaplıca
suları ile ünlü Ayder Yaylası'na gelmeden önce, tarihi köprülerin birinde fotoğraf molası veriyoruz.
Ayder Yaylası'nda Gelin Tülü Şelalesi, Horon Düzü gezilerimizi tamamlayıp, yaylada serbest zaman
veriyoruz. Keyifli bir yürüyüş yapabilir ve yöre insanlarıyla sıcak bir sohbet edebilirsiniz. Akşam
saatlerinde otelimize yerleşiyoruz.
1-) Alternatif: Zilkale ve Palovit Şelalesi Gezisi; Eski Ticaret Yolunu korumak için Çat Vadisine
kurulmuş olan Zil kale ve Ortan Köyü gezisi kişi başı 45 TL (Ekstra) Çamlıhemşin’den bizleri alan
minibüslerle “Sevdaluk” dizisinin çekimlerinin de yapıldığı Şen yuva köyünü görerek, tarihi Hemşin
konaklarını fotoğraflayabileceğiniz Ortan köyüne gidiyoruz. Burada vereceğimiz kısa mola sonrasında
Zil Kale’ye geçiyoruz. Tıpkı bir kartal yuvasını andıran kale fethedilmesi zor bir bölgede inşa edilmiştir.
2-) Alternatif: Fırtına Deresinde Rafting; yaklaşık 1,5 saat süren Uzman eğitmenlerin vermiş olduğu
bilgiler ışığında hafif bir parkurda Rafting kişi başı 90 TL’dir. (Ekstra)
3-) Alternatif: Karadeniz’in yükselen trendi ZİPLİNE; Fırtına deresi üzerinde yaklaşık 10 metre
yükseklikte 350 metre uzunluğunda bağlanan çelik halatlar ile ip aktivitesi yapılabiliyor.(GİDİŞ DÖNÜŞ 20 TL :)
Konaklama: Pınar Apart,Green Otel,Sis Otel vb.
5.Gün: Batum-Gonio Kalesi-Avrupa Meydanı-Piazza-Ali & Nino
Sabah otelde alacağımız kahvaltı sonrası hareket ile Sarp sınır kapısına varış. Geçiş işlemlerimizi
tamamladıktan sonra aracımıza binerek gezimize başlıyoruz. Batum’da ilk olarak küçük bir sahil
kasabasında olan Gonio kalesini panoramik görüyoruz. Burada Ahalsopeli ve Adlia’yı birbirine bağlayan taş
köprüyü Gonio Köprüsü’nün altından Çoruh Nehri’ni seyredip, Avrupa Meydan’ında göğe yükselen
Kafkasların mitolojik yüzünü gösteren Medea Heykeli’nin hikâyesini dinleyip, sonrasında Piazza
Meydanı’na geçiyoruz. Batum’un en güzel yerlerinden biri olan meydan Avrupa şehirlerinin meydanlarını
anımsatıyor. Havayı saran taze kahve kokusu ile hoş bir atmosfer sunan meydanda bilgiler aldıktan sonra
Ortodoks mezhebine ait st. Nicholas Kilisesini geziyoruz. Osmanlı İmparatorluğu döneminde inşa edilmiş
kilise aktif olarak kullanılmaktadır. Tiyatro Meydanı’nda, Altın renkli Poseidon Heykeli’ni görüp fotoğraf
molası veriyoruz. Tiyatro Binasını, Meryem Ana Katedrali’ni ziyaret ediyoruz. Dünyadaki 14 yazı
sisteminden biri olan Gürcü Alfabesini görebileceğimiz Alfabe Kulesi ve aşkları filmlere ve kitaplara konu
olan Ali & Nino Heykeli’ni görüp alışveriş için serbest zaman veriyoruz

Serbest zamanın ardından dönüş’e geçiyoruz kapı işlemlerimiz sonrası istanbul’a hareket sabah
saatlerinde turumuzun sonu.
ÖNEMLİ NOT : Nüfus cüzdanlarının soğuk damgasının gözle görülür şekilde belli olması ve nüfus
cüzdanının kesinlikle yıpranmamış olması gerekmektedir. Maduriyet yaşanmaması için yeni çipli
kimliklerle gelinmesi ricadır. Yeni kimlik kartına başvuran misafirlerimizin eski kimlikleri iptal
olduğu için geçerli değildir bu yüzden yeni çipli kimlikleri gelene kadar Batum'a geçiş
yapamamaktadırlar. Ailesi ile birlikte seyahat etmeyecek olan 18 yaş altı misafirlerimizin BATUM’a
geçişleri için NOTERDEN ONAYLI MUVAFAKATNAME almaları gerekmektedir, (velayet olsa dahi)
Muvafakatnamenin hem anne hem babadan onaylı olması gerekmektedir.
Tur Hareket Tarihleri :
26 Mart/02 Nisan/09 Nisan/19 Nisan /23 Nisan/30 Nisan/07 Mayıs /14 Mayıs/21 Mayıs /
28 Mayıs/11 Haziran/18 Haziran /25 Haziran/02 Temmuz/ 12 Temmuz /16 Temmuz/23
Temmuz/30 Temmuz/ 06 Ağustos /20 Ağustos/29 Ağustos / 03 Eylül /10 Eylül/ 17
Eylül/24 Eylül/01 Ekim / 08 Ekim / 15 Ekim /25 Ekim / 29 Ekim (Ramazan ve Kurban
Bayramına denk gelen tarihler hariç)

Tek kişi ve çocuk ücretleri
 Belirtilen ücretler iki kişilik odalar da kişi başı konaklamayı kapsar.
 Tek kişi konaklayacak misafirlerimiz Mart, Nisan, Mayıs,Eylül, Ekim tarihli turlar için 300 tl
,Haziran-Temmuz-Ağustos tarihli turlar için acenteye 450 TL fark öderler.
 0-6 yaş çocuk otobüste koltuk almadığı takdirde ücretsizdir. Koltuk talep edildiği takdirde
Mart,Nisan,Mayıs, Eylül, Ekim tarihli turlar için 399,90 tl ,Haziran-Temmuz-Ağustos
tarihli turlar için acenteye 500 TL ödenir.

 07-12 yaş çocuk ücreti iki büyük yanında konaklanması halinde Mart,Nisan,Mayıs, Eylül,
Ekim tarihli turlar için 459,90 tl TL + zorunlu ücretler ,Haziran-Temmuz-Ağustos tarihli turlar
için 649,90 TL + zorunlu ücretler olarak acenteye ödenir. Bir büyük + 1 çocuk konaklamaları
için iki kişilik ücret ödenmelidir
Tur Ücretine Dahil Olanlar
 3 Gece Yarım Pansiyon Konaklama

 Otellerde 3 Sabah Kahvaltısı

 Otellerde 3 Akşam Yemeği

 Tüm Çevre gezileri

 Batum Gezisi

 Milli Park Girişleri

 Profesyonel rehberlik hizmetleri

 1618 Nolu Turizm kanununa göre zorunlu seyahat sigortası

 Gidiş Dönüş Ulaşım

Tur Ücretine Dahil Olmayan
 Milli Park giriş ücretleri, Otoban, otopark ücretleri ve ek hizmet bedeli 150 TL’dir. Kayıt
ile birlikte nakden acenteye ödenir.

 İlk gün Sabah Kahvaltısı

 Son gün Akşam Yemeği

 Öğle Yemekleri

 Tüm Yemeklerde alınan içecekler

 Yurtdışı çıkış harcı

 Eksta belirtilen tüm organizasyonlar

 Tüm özel harcamalar

 Ordu Boztepe Teleferik Ücreti

 Tüm Müze ve Ören Yeri Giriş Ücretleri
Rezervasyon iptali , değişiklik ve tur programının
uygulanması Rezervasyon Detayları

1. Kod alım işleminizi takiben kupon kodlarınız ile rezervasyon yaptırabilirsiniz.
2. Rezervasyonunuzu takiben info@tatilyagmuru.net adresinden kişisel mail adresinize Tur
Kayıt formunuz gönderilecektir.
3. Tur Kayıt formu tarafınıza ulaştıktan sonra mail üzerinden doldurup
info@tatilyagmuru.net adresine gönderdiğiniz takdirde rezervasyon işleminiz
tamamlanacak olup tarafınıza tur sözleşmeniz gönderilecektir.
a)Rezervasyon yaptırılan kişi için gerekli irtibat bilgilerinin verilmesi zorunludur. Tarafımıza bu bilgiler
eksik verildiği takdirde oluşabilecek olası aksiliklerde Tatilyagmuru Sorumlu tutulamaz.
b)Rezervasyon esnasında T.C Kimlik numaranızı, doğum tarihinizi gün ay ve yıl olarak tarafımıza
belirtiniz.
Misafirler, İptal ve değişiklik taleplerini Yurt içi turlarda hareket tarihinden -21- gün öncesinden Yurt dışı
turlar da ise 28 Gün öncesinden acenteye yazılı olarak bildirmekle ve acentenin onayını almakla
yükümlüdür aksi takdirde fırsat kodları kullanılmış sayılacaktır. Bayram, Resmi tatil ,Festival dönemi Ve

Uçaklı Turlarda ise rezervasyon sonrası iptal ve değişiklik talepleri kabul edilmeyip fırsat kodları
kullanılmış sayılacaktır.
Tur programında yer alan güzergah üzerinde oluşabilecek tüm mücbir sebeplerde araç rehberi
güzergahta ve tur programda değişiklik yapabilir ve acente bu durumdan sorumlu tutulamaz.
Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde acente geziyi bir sonraki doluluk tarihine kaydırma hakkını
saklı tutar. Konaklamalı turlar da hareket tarihinden 2 gün önce , günübirlik turlar da ise 1 gün
önceden acente misafirlerine bildirimde bulunur.
Acente Ve Acente rehberi gerek duyulan hallerde ve katılımcı sayısında oluşabilecek
değişiklikler sebebi ile tur programının akışını daha verimli hale getirebilmek amacı ile gezilecek
yerlerin güzergahında, konaklama yapılacak Otellerde ve kullanılacak araç tiplerinde (Otobüs,
minibüs, midibüs) ve geçilmesi planlanan sınır kapılarında değişikliğe gidebilir. Turu satın alan
misafirler kendileri ve refakatçileri adına bunu kabul etmiş sayılırlar.

